ОПШТИНА ИНЂИЈА
Цара Душана 1, Инђија
www.indjija.rs

Број

404-1-1-13-2/2022-II

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ ДРУШТВЕНИХ И ДРУГИХ ПОСЕБНИХ
УСЛУГА
– ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА НАБАВКА 13/2022

Датум и време:
Интернет страница Наручиоца

08.08.2022. године

Крајњи рок за достављање понуда:

17.08.2022. године до 11:00 часова

Јавно отварање:

17.08.2022. године у 12:00 часова

ИНЂИЈА, АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ

1

На основу члана 27. став 1. тачка 3. ЗЈН Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.
91/2019) и члана 58. и 61. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке («Сл.
лист општине Инђија», бр. 29/2020), Одлуке о спровођењу поступка набавке број 4041-1-13/2022-II од 03.08.2022. године, припремљена је конкурсна документација за
предметни поступак набавке на коју се закон не примењује, Набавка 13/2022

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за набавку УСЛУГА
друштвене и друге посебне услуге
– ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА –

Конкурсна документација садржи:
Садржај конкурсне документације
Општи подаци о набавци
Врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количину
и опис добара, радови или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења
или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.;
Технички део конкурсне документације – општи и технички услови,
технички опис и графичка документација
Образац Изјава – Образац III
Услови за учешће у поступку набавке и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
Критеријум за доделу уговора
Образац понуде – Образац 1
Образац структуре цене – Образац 2

Страна
3
4-5

6
7-9
10-12
13
14-17
18

Образац трошкова припреме понуде Образац 3

19

Образац Изјаве о независној понуди – Образац 4

20

Списак реализованих уговора - Образац 5

21

Потврде Наручилаца - Образац 6

22

Модел уговора – Образац 7

23-27

Упутство понуђачима како да сачине понуду

28-34

Конкурсна документација има укупно 34 страницa.
2

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Oпштинa Инђија
Адреса: Цара Душана бр.1 22320 Инђија
Интернет страница: http://www.indjija.rs
2. Врста поступка набавке
Набавка се спроводи према члану 27. став 1. тачка 3 Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), у складу са одредбама члана 58. и 61. Правилника
о ближем уређењу поступка јавне набавке («Сл. лист општине Инђија», бр. 29/2020).
3. Предмет набавке
Предмет набавке 13/2022 је друштвене и друге посебне услуге - ПОМОЋ У КУЋИ ЗА
ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА. CPV ознака: 8531110 - Услуга социјалне заштите за старије
особе.
Редни број у Плану набавки за 2022. годину: 41.
Процењена вредност набавке на коју се Закон не примењује износи:
динара.

1.886.159,05

Предмет набавке није обликован по партијама.
4. Циљ поступка
Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора на
године.

период

до 31.12.2022.

5. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт: Свјетлана Павловић, службеник за јавне набавке, телефон 022/561-322,
локал 108 и 155, е - mail адреса: svjetlana.pavlovic@indjija.rs.
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуда, и то путем горе наведеног мејла. Сва питања и захтеви пристигли
ван тог периода неће бити уважени.
Приликом израде понуде молимо да предметну конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите у складу са њом.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

3

II ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВИ ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.;

СПЕЦИФИКАЦИЈА
Услуга социјалне заштите - Помоћ у кући за одрасла и старија лица
за Општину Инђија

ПРОГРАМ УСЛУГА
Програм пружаоца услуге садржи податке о: корисничкој групи којој је услуга
намењена, програмским активностима које се реализују у складу са потребама
корисничке групе, кадровима и другим питањима прописаним интерним актима.
Сам појам “ Помоћ у кући за одрасла и старија лица ” подразумева одрасла и стара лица
која ради савладавања свакодневних социјалних животних и здравстевних тешкоћа су у
стању одређене социјалне потребе. Конкретна услуга ће завистити од физичких и
психичких способности корисника, његовог здравственог статуса, степена ометености или
инвалидности, степена породичне подршке, снага и ризика корисника итд.
Корисничка група, односно корисници услуге ПУК за одрасла и старија лица, биће
одабрани на основу Критеријума за пријем корисника у услугу ПУК за старе по упуту
Центра за социјални рад Инђија.
Планирани број укључених корисника у услугу ПУК је 220.
Програмске активности се реализују у складу са потребама корисника, а пружање
предметне услуге обухвата подршку корисницима у задовољавању свакодневних
животних потреба, како би се унапредио или одржао квалитет живота.
Услуга ће се пружати у свим насељеним местима на територији општине Инђија у
трајању до 31.12.2022. године.
Услуга обухвата:
• помоћ у обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница,
обезбеђивање готових оброка, припрема лаких оброка, припрема освежавајућих
напитака;
• помоћ у одржавању и хигијена стана, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и
свлачењу, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија,
судова и уређаја у домаћинству, доношење огрева;
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• помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба, укључујући:
помоћ при кретању унутар куће, набавку новина и књига, иницирање социјалних контакта
и укључивање корисника у пригодне културне активности у јединици локалне
самоуправе, старање о плаћању рачуна за електричну енергију, телефон, комуналије
ослобађање од партиципације, подношење захтева у центру за социјални рад за
једнократне новчане помоћи и социјалне помоћи, прикупљање документације за
остваривање прва на туђу негу и помоћ, подношење захтева за стицање статуса
угрожених купаца и сл;
• набавку лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских
стручњака;
• контролу виталних функција (крвни притисак, телесна температура, ниво шећера у крви,
и сл.);
Свако ангажовано лице биће у обавези да врши евиденцију свог рада кроз радне налоге.
Стручни радници остварују непосредан контакт са корисницима на терену, воде ажурну
документацију корисника – сачињавају процене и планове услуга, пружају социјалну и
психолошку подршку корисницима.

Место и датум:

Понуђач:

______________________
_______________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац чини саставни део понуде.
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III ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ
УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Конкурсна документација нема техничку документацију.
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III ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111. ЗЈН-а
У складу са чланом 111. став 1. тачке 1.-5. ЗЈН , под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ
Понуђач____________________________________(навести назив понуђача) у поступку
набавке друштвене и друге посебне услуге – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ОДРАСЛИМ
ЛИЦИМА,
Набавка 13/2022,
испуњава све критеријуме за квалитативни избор
привредног субјекта из чл. 111. став 1. тачке 1.-5. ЗЈН-а, односно критеријуме дефинисане
конкурсном документацијом за предметну набавку:
1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет
година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно
осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у
поступку јавне набавке (чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане
казне, да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (чл. 111. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да привредни субјект, у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине,
социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате
уговорене зараде или других обавезних исплата;
4. Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони
другим мерама (чл. 111. ст. 1. тач. 4) Закона);
5. Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак
одлучивања наручиоца или да није дошао до поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке
који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјект, избора
привредног субјекта или доделе уговора (чл. 111. ст. 1. тач. 5) Закона).
Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача.
Место и датум:

_____________________

ПОНУЂАЧ

_______________________
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III - а ИЗЈАВA ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111. ЗАКОНА У
ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

У складу са чланoм 111. став 1. тачке 1-5 ЗЈН, под пуном материјалном
кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

и

ИЗЈАВУ
____________________________________(навести назив подизвођача) у поступку набавке
друштвене и друге посебне услуге – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ОДРАСЛИМ
ЛИЦИМА,
Набавка 13/2022,
испуњава све критеријуме за квалитативни избор
привредног субјекта из чл. 111. став 1., тачке 1-5 ЗЈН-а, односно критеријуме дефинисане
конкурсном документацијом за предметну набавку:
1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од
дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен, осим
ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне
набавке (чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане
казнеон и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 111. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да привредни субјект, у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата;
4. Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама; (чл. 111. ст. 1. тач. 4) Закона);
5. Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак
наручивања наручиоца или да није дошао до поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке који
могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјект, избора привредног
субјекта или доделе уговора (чл. 111. ст. 1. тач. 5) Закона).
ПОДИЗВОЂАЧ
___________________________
Место и датум:
----------------------------------Напомена: Образац се доставља само у случају када понуђач подноси понуду са
подизвођачем. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.
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III ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 111. ЗЈН-а У ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
У складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу, као овлашћени представник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач________________________________________(навести назив понуђача) у поступку
набавке друштвених и других посебних услуга – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И
ОДРАСЛИМ ЛИЦИМА, Набавка 13/2022, испуњава све критеријуме за квалитативни избор
привредног субјекта из чл. 115. став 1. ЗЈН-а, односно критеријуме дефинисане
конкурсном документацијом за предметну набавку:
Да је привредни субјект уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар,
професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у
земљи у којој привредни субјекат има седиште (чл. 115. ст. 1.Закона);

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ

_____________________

_______________________
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IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 111., 114. и 115. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који
испуњава основне критеријуме за учешће у поступку набавке дефинисане чл. 111.
Закона, и то:
1. Да привредни субјект и његов законски заступник у периоду од претходних пет година
од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правоснажно осуђен,
осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку
јавне набавке (чл.111. ст. 1. тач. 1) Закона);
2. Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане
казнеон и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (чл. 111. ст. 1. тач. 2) Закона);
3. Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за
подношење понуда, односно пријава, није повредио обавезе у области заштите животне
средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу
са одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8 овог Закона (чл.
111. ст. 1. тач. 3) Закона);
4. Да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим
мерама; (чл. 111. ст. 1. тач. 4) Закона);
5. Да привредни субјект није покушао да изврши непримерен утицај на поступак
наручивања наручиоца или да није дошао до поверљивих података који би могли да му
омогуће предност у поступку јавне набавке или да није доставио обмањујуће податке
који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјект, избора
привредног субјекта или доделе уговора (чл. 111. ст. 1. тач. 5) Закона).
ДОКАЗ О ИСПУЊАВАЊУ ОСНОВНИХ КРИТЕРИЈУМА: потписан Образац Изјаве
понуђача који се налази у оквиру конкурсне документације (Образац III).
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
или у другом регистру дужни су да доставе доказ – Извод из регистра или да
наведу да је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.
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1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити
критеријуми за избор привредног субјекта у поступку набавке, дефинисане чл. 114.
Закона, и то:
1. Дозвола за обављање професионалне
надлежног органа.

делатности: Важећа

дозвола

ДОКАЗ: Фотокопија важеће лиценце или решења о добијеној лиценци за
пружање услуге помоћ у кући које издаје Mинистарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, а у складу са чланом 178. Закона о социјалној
заштити (“Службени гласник РС“, бр. 24/11).
2. Услов да понуђач располаже пословним капацитетом
- Потписан меморандум/споразум о сарадњи са надлежним: Центром за
социјални рад Инђија, Дом здравља у Инђији, Црвени крст и Удружење
пензионера.
- Да је упоследње три године (2019, 2020 и 2021. године) извршио пружање
услуга из предметне делатности у укупној вредности минимално 3.800.000,00
динара.
ДОКАЗ: Наведени услов доказује се достављањем:
- Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац
Референтне листе, који је дат у Поглављу V Конкурсне документације. Понуђач
је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о
раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној
листи, који је дат у Поглављу V Конкурсне документације.
Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном
Обрасцу из Конкурсне документације или на обрасцима понуђача, при чему такве
потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне
документације.
3. Услов да понуђач располаже кадровским капацитетом
Да понуђач има запослена или уговором ангажовано најмање 13 лица,
а од тога:
- 10 лица: геронто - домаћица од којих је најмање 9 са завршеном
обуком по акредитованом програму за пружање услуге помоћ у кући.
- 1 лице: стручни радник са лиценцом за обављање стручних послова
у социјалној заштити.
- 1 лице: стручни радник по занимању психолог због пружања
психолошке подршке корисницима, није неопходна лиценца издата од стране
Коморе социјалне заштите.
- 1 лице: законски заступник (координатор) за планирање и
организовање рада запослених.
ДОКАЗ: Наведени услов доказује се достављањем:
Списак запослених или уговором ангажованих геронто домаћица,
стручних радника и координатора.
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- за геронто домаћице:
Доказ: за запослене копија уговора о раду, за ангажована лица
одговарајући уговор о ангажовању сходно Закону о раду и копија сертификата о
стручној оспособљености и припремљености за обављање послова геронто домаћице у раду са старим лицима.
- за стручне раднике:
Доказ: за запослене копија уговора о раду, за ангажована лица
одговоарајући уговор о ангажовању сходно Закону о раду и лиценца за једног
стручног радника за обављање стручних послова у социјалној заштити издата од
стране Коморе социјалне заштите.
-за координатора:
Доказ: за запосленог копија уговора о раду, за ангажована лица
одговарајући уговор о ангажовању сходно Закону о раду и копија сертификата о
стручној оспособљености и припремљености за обављање послова за рад са
старим лицима.
Доказивање испуњености основних услова уколико понуду подноси група
понуђача
Услове за поседовање дозволе за обављање делатности мора да испуни сваки
понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује
се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне
документације.
Критеријуме за избор привредног субјекта група понуђача испуњава заједно.
Доказивање испуњености основних услова уколико понуђач понуду подноси са
подизвођачем
Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава основне услове.
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду
неоверених копија.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе
интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно
доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ.
Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописан начин.
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

1. Критеријум за доделу уговора
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном
ценом.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба.
Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће
се одржати извлачење путем жреба.
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену
и исти рок важења понуде.
Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако
што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје,
те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир.
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима
који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем
жребом.
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Образац

1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.

од

услуге социјалне заштите 13/2022.

(датум)

за

„Помоћ у кући за одрасла и старија лица“,

набавку
Набавка

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача
(e-mail):
Врста правног лица:
(заокружити један од понуђених
одговора)

а) микро
б) мало
в) средње

г) велико
д) физичко лице

Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив
банке:
Лице овлашћено за потписивање
уговора:
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
a) САМОСТАЛНО
б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:
2) Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке који ће
извршити подизвођач:
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач:

Напомена :
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3) Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у
заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: друштвене и друге посебне услуге - услуге
социјалне заштите - „Помоћ у кући за одрасла и старија лица“, Н 20/2021
, ЈН бр. У МВ 04/18
1. Понуђена цена
1.1. Укупна цена без ПДВ-а:
Напомена: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 25. став 1, тачка 11)
ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 др. закпн, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин.
изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.)

2. Рок важења понуде:

понуда

дана од дана отварања
(минималан рок 30 дана).

3. Рок плаћања:

У року до 45 дана од дана уредно
поднетог захтева по испостављеним
рачунима и уредно поднетим захтевима
и извештајима задуженог лица.

4. Начин плаћања:

Понуђач је дужан да Наручиоцу
доставља месечне извештаје о пружању
услуге у писменој форми, најкасније 5
дана по истеку месеца, а рачуни и
захтеви за трансфер новчаних средстава
до сваког 5 у месецу за претходни
месец.

Напомене
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци
који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може
да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Место и датум:

Понуђач:

/потпис овлашћеног лица/
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Образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Услуге друштвене и друге посебне услуге социјалне заштите - Помоћ у кући за
старија лица
НАБАВКА 13/2022

одрасла и

Јединична
Процењена цена за један
количина
месец без
ПДВ-а

Укупна
цена за
период од 4
месеца без
ПДВ-а
5. (3х4)

Опис
услуге

Р.
б.
1.

1

Услуге социјалне заштите Помоћ и нега
у кући за одрасла и старија лица у
складу са програмом услуге са свим
урачунатим трошковима који се односе
на накнаду зарада ангажованих лица
(стручног радника, геронто- домаћица),
урачунатим путним трошковима,
трошковима хигијенских, средстава,
канцеларијским трошковима и осталим
ситним трошковима неопходним за
ефикасно обављање услуге помоћ у
кући.
Број корисника укључених у програм
ПУК 220.

Јед.
мере
2.

3.

4.

Месец 4 месеца
дана (31.12.2022)

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА УСЛУГУ БЕЗ ПДВ-а:

_____ динара.

Понуђач је обавезан да у обрасцу 2. (структура цене) прецизно наведе:
- цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а;
- укупан износ без ПДВ-а који се добија множењем количине са ценом по јединици мере без
ПДВ-а,
- укупан износ са свим трошковима без ПДВ-а.
НАПОМЕНА: ПДВ се не обрачунава и не плаћа на основу члана 25. став 1, тачка 11) ЗАКОНА О
ПОРЕЗУ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007,
93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закпн, 142/2014, 5/2015 усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн.,108/2016 и 7/2017 - усклађени
дин. изн.).

Место и датум:

Понуђач:

_____________________
/потпис овлашћеног лица/
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Образац 3
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач ___________________________________ [навести назив понуђача], доставља
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ПОНУДЕ

ИЗНОС

ТРОШКОВА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ПРИПРЕМАЊА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити
од Наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ако се не траже трошкови достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис понуђача
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Образац 4
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

_____________________________________________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у
поступку набавке услуга – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА, НАБАВКА
13/2022, поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
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ОБРАЗАЦ 5
СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ УГОВОРА
НАБАВКА 13/2022

Наручилац

Период
вршења
уговора

Број уговора, датум уговора и
предмет уговора

Датум: _______________

Вредност извршеног
уговора (без ПДВ)

Потпис овлашћеног лица
___________________________
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ОБРАЗАЦ 6
ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_____________________________

Назив наручиоца
_____________________________________
Адреса
Овим потврђујемо да је понуђач
____________________________________________________________________________,
из ______________________ул._________________________________________________ ,
за потребе Наручиоца
____________________________________________________________________________ ,
квалитетно и у уговореном року извршио уговор
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(навести предмет уговора)
у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ, а на
основу уговора број ______________________________ од _________________________.
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку Набавке 13/2022 и у друге сврхе се не
може користити.

Контакт особа Наручиоца: _____________________________________.
Телефон: _________________________.
Датум:

Потпис овлашћеног лица Наручиоца

_________________

___________________________

Образац копирати у потребном броју примерака.
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Образац 7 МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА“

Закључен у Инђији између:
1. ОПШТИНА ИНЂИЈА, Цара Душана бр. 1, Матични број: 08027536, ПИБ: 102198438, коју
заступа Председник општине Владимир Гак (у даљем тексту: Наручилац - Корисник
услуге), с једне стране,
и
2.
, ул.
бр.
из
_____________, МБ:
, ПИБ:
________, кога заступа
______________
, (у даљем тексту – Пружалац услуге), с друге
стране, којим су се уговорне стране споразумеле о следећем:
УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
- да је Корисник услуга, на основу Позива за подношење понуда за набавку услуга
друштвене и друге посебне услуге – Услуга социјалне заштите Помоћ у кући за одрасла
и старија лица, Набавка 13/2022, објављеног на интернет страници, спровео поступак
набавке по Одлуци Наручиоца бр. 404-1-1-13/2021-II од 03.08.2022. године;
- да је Пружалац услуге доставио понуду број
од
, која у
потпуности одговара захтевима Корисника услуге из конкурсне документације и која чини
саставни део овог уговора;
- да је Корисник услуге у складу са члана 61. Правилника о ближем уређењу поступка
јавне набавке («Сл. лист општине Инђија», бр. 29/2020) и Одлуке о додели уговора број
од
изабрао Пружаоца услуге, чиме су се стекли услови за закључење
Уговора.
Пружалац услуге ће услуге извршавати из предметног уговора (заокружити и попунити):
а) самостално;
б) са подизвођачима:
из
,
матични број
, ПИБ
;
из
из
в) заједнички у групи са:
из

, матични број

, ПИБ

;

, матични број

, ПИБ

;

, матични број

, ПИБ

;
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Предмет уговора
Члан 1.
Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Уговора набавка услуге помоћ у кући
старим и одраслим лицима која је ближе одређена конкурсном документацијом и
прихваћеном
понудом
Пружаоца
услуге
број:
___________
__________ од
____________________.
Наведена понуда Пружаоца услуге, образац Техничке спецификације услуге и образац
структуре цене саставни су делови овог Уговора.

Цена и начин плаћања
Члан 2.
Износ новчаних средстава за финансирање услуге, који ће бити уплаћен Пружаоцу
услуге је __________________ динара без ПДВ-а, а у свему према понуди.
Ценом су обухваћени сви трошкови у вези са пружањем услуге помоћ у кући. Уговор се
закључује на период од 4 месеца од дана закључења уговара односно до 31.12.2022.
године.
Обавезе које ће Наручилац измиривати у 2022. години на име извршене услуге плаћаће се
у складу са расположивим апропријацијама у буџету за 2022. годину.
Цене се исказују без ПДВ-а, сходно члану 25. став 2. тачка 11. Закона о порезу на додату
вредност ("Сл. Гласник РС", бр.84/04, 86/04-испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14-усклађ.
дин. изн., 68/14-др. закон, 142/14, 5/15-усклађ. дин. изн., 83/15 и 5/16-усклађ. дин. изн.).

Члан 3.
Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуге доставља месечне извештаје о пружању
услуге у писменој форми, најкасније 5 дана по истеку месеца, а рачуни и захтеви за
трансфер новчаних средстава до сваког 5 у месецу за претходни месец. Корисник услуге
Општина Инђија се обавезује да Пружаоцу услуге по испостављеним рачунима и уредно
поднетим захтевима и извештајима лица задуженог за мониторинг уплати новчана
средства у року до 45 дана од дана уредно поднетог захтева.
Пружалац услуге је дужан да Кориснику услуга достави статистички, финансијски и
наративни извештај о реализацији уговора, по упутству Корисника услуга до 31.01.2022.
године. Наративни и финансијски извештаји могу бити редовни и ванредни.
Пружалац услуге се обавезује да уплаћена средства наменски утроши и дужан је да
достави наручиоцу извештаје о утрошку средстава са одговарајућом рачуноводственом
документацијом.
Пружалац услуге је дужан да наручиоцу омогући увид у своје активности током
реализације уговора, а са циљем мониторинга и евалуације, као и да им ставља на
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располагање све потребне информације, документацију и образложења у вези са
предметом уговора.
Пружалац услуге је обавезан да се приликом реализације уговора придржава инструкција
наручиоца и да му достави завршни извештај у року од 10 дана од извршења уговора.

Начин извршења услуга
Члан 4.
Пружалац услуге је дужан да се приликом реализације уговорене услуге, у свему
придржава спецификације услуге из конкурсне документације као и одредби позитивних
прописа који регулишу услуге социјалне заштите који су у вези са пружањем услуге помоћ
у кући.
Реализацијом активности услуге помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних
кућних и других послова:
Одржавање личне хигијене, одржавање хигијене простора у коме корисник живи, набавка
намерница и куповина лекова по договору са корисником, припрема хране, плаћање
рачуна (средствима корисника) и друго, здравствено васпитни рад са болесним лицима,
контрола виталних функција, заказивање здравствених прегледа, подизање резултата као
и помоћ приликом одласка и повратка код лекара, контрола важности и исправности
медикамената и праћење правилног коришћења истих, помоћ при коришћењу других
сервисних услуга у зависности од индивидуалних потреба корисника, као и други послови,
зависно од потреба корисника.

Место извршења
Члан 5.
Услуга помоћи у кући пружа се корисницима који живе на територији Општине Инђија.

Обавезе Пружаоца услуге
Члан 6.
Пружалац услуге се обавезује да:
-

Услугу из члана 2. овог Уговора изврши у свему у складу са сопственом понудом број
__________од
________године и конкурсном документацијом;
- За реализацију услуге из члана 2. овог уговора, има најмање 10
геронтодомаћица, од којих 9 са сертификатом о завршеној обуци по акредитованом
програму за пружање предметне услуге, у трајању од највише 8 сати дневно, односно
највише 40 сати недељно са укљученим свим неопходним услугама и трошковима. Помоћ
у кући обезбеђује се корисницима у трајању од 2 (два) радна сата дневно, односно 40 сати
месечно са могућношћу прерасподеле времена у складу са потребама корисника;
- Предузме све неопходне радње у циљу регулисања међусобних права, обавеза и
одговорности са корисником, односно законским заступником корисника;
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- У свему придржава одредаба Закона о заштити података о личности ("Сл. Гласник РС",
бр.97/08, 104/09-др. закон, 68/12-одлука УС и 107/12);
- Обезбеди најмање једног радно ангажованог стручног радника који ће
организовати рад геронтодомаћица, обављати послове стручног рада са корисником
(пријема, процене, планирања...) и старати се да се уговорена услуга пружа у континуитету
и у уговореном квалитету;
- У случају спречености геронтодомаћице да пружи услугу одређеном кориснику, без
одлагања обезбеди другу геронтодомаћицу, водећи рачуна о индивидуалним потребама
корисника;
- На захтев Корисника услуге, омогући увид у оригиналну документацију и достави
писане информације, обавештења и образложења у вези са реализацијом уговорене
услуге;
- За пружање предметне услуге преузме целокупну одговорност, укључујући било коју
врсту штете која настане из овог Уговора или уговора које закључи са трећим лицима, при
чему одговорност за рад геронтодомаћица и све остале активности за време пружања
предметне услуге представљају искључиву одговорност Пружаоца услуге.

Раскид уговора
Члан 7.
Уговор се може раскинути споразумно, писменим путем, сагласном изјавом воље обе
уговорне стране у случају да не желе остваривање правног дејства због кога су овај Уговор
закључили, док је једнострани раскид могућ у случајевима које предвиђа Закон о
облигационим односима.
Уговор се раскида изјавом у писменој форми која се доставља другој уговорној страни, са
дејством од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ
за раскид уговора.
Уговарач који је одговоран за раскидање уговора дужан је да другом уговарачу накнади
штету, уколико је иста настала раскидањем уговора.
Све трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора, а висину штете
утврђује комисија састављена од по 2 (два) представника Корисника услуге и Пружаоца
услуге.
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Измене уговора
Члан 8.
Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну
сагласност свих потписника уговора.
Након закључења овог Уговора, уговорне стране могу без спровођења поступка
набавке, закључити анекс уговора, ради повећања обима предмета набавке, с тим да се
вредност уговора може повећати за максимално до 10% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора.
Члан 9.
Понуђач се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења Уговора преда Наручиоцу
сопствену бланко меницу са меничним овлашћењем као гаранцију за уредно
испуњење свих својих уговорних обавеза и то:
- за добро извршење посла - у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
са роком важности 30 дана дуже од рока за пружање услуге.
Сопствена бланка меница и менично овлашћење мора бити потписана од стране
одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних
банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног
од пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствене бланко потписане и оверене менице са
меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа
као и копију захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке
понуђача.
Меница са меничним овлашћењем биће поднете на наплату уколико понуђач не
извршaва своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог
Уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о
социјалној заштити и других позитивно правних прописа.
На права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим Уговором,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.
Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог Уговора, уговорне стране
решаваће споразумно.
У случају да спор не може да буде решен споразумно, о решавању истог одлучиће
стварно и месно надлежни суд према територији седишта Корисника услуга.
Уговорне стране су сагласне да овај Уговор производи правно дејство даном обостраног
потписивања Уговора.
Члан 10.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, од којих 2 (два) примерка за
Пружаоца услуге а 4 (четири) за Корисника услуге.

Корисник услуге

Пружалац услуге
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VI

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду
која није на српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива.
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов
превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти
или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и
адресу понуђача, контакт особу, број телефона контакт особе.
Употреба печата није обавезна.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди контакт особу и телефон.
Сви документи поднети у понуди морају бити повезани у целину тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови,
односно прилози, а да се видно не оштете листови. Понуђач је дужан да овако
обрађену понуду преда у запечаћеној и обезбеђеној коверти или кутији, тако да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем
поште) на адресу: Општина Инђија, Цара Душана бр. 1 Инђија, са назнаком: ПОНУДА ЗА НАБАВКУ 13/2022 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца
до 11:00 часова дана 17.08.2022. године.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести
датум и сат пријема понуде.
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће
је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је
поднета неблаговремено.
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити дана 17.08.2022. године у 12:00
часова, у службеним просторијама Општине Инђија, Цара Душана бр. 1 Инђија.
Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне
документације, као и модел уговора, а у зависности од тога како понуђач наступа у
понуди.
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Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речитекста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може
исту исправити уз параф.
Понуда мора да садржи:
 Доказе о испуњености услова за учешће у набавци, наведене и описане у делу
Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку набавке и упутство како
се доказује испуњеност тих услова“( у даљем тексту Услови за учешће).
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка
понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно
све чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за
учешће у поступку јавне набавке.
 Образац понуде (Образац број 1) понуђач мора да попуни и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају
већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда
подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати
одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за
уношење података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди
(III део), у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у
заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу
уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и
оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од
чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму.
 Образац структуре цене (Образац број 2) - понуђач мора да попуни и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене
понуде наведени. Образац структуре цене, у случају групе понуђача, потписују
по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова
групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму.
Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити исказане без ПДВ-а.
 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 3) – достављање овог
обрасца није обавезно. У случају групе понуђача, потписују, по избору
понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име
групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму;
 Образац број 4 – Изјава о независној понуди - понуђач мора да попуни и
потпише овај образац.
 Образац број 5 – Списак реализованих уговора понуђач мора да попуни и
потпише овај образац.
 Образац број 6 – Потврде Наручилаца образац копирати у довољном броју
примерака, признаваће се и потврде на обрасцима понуђача уколико садрже
све податке као и потврда из конкурсне документације;
 Образац број 7 Модел уговора - понуђач мора да попуни и потпише модел
уговора. Уколико понуду подноси група понуђача, модел уговора мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења
заједничке понуде.
Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите
животне средине.
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3. ПАРТИЈЕ
Предмет набавке није обликован у више партија.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина
Инђија, Цара Душана бр. 1 Инђија, са назнаком:
„Измена понуде за набавку услуге – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА,
НАБАВКА 13/2022 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за набавку услуге – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА,
НАБАВКА 13/2022 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за набавку услуге – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА,
НАБАВКА 13/2022 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за набавку услуге – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И
СТАРИЈА ЛИЦА, НАБАВКА 13/2022 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт
особу и број телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или
кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу
свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. По истеку рока
за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде (Образац број 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%,
као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење набавке, а који обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун на који ће бити извршено плаћање.
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви
чланови групе), у име групе понуђача, потпише Образац понуде (Образац број 1),
Образац структуре цене (Образац број 2) и Образац трошкова припреме понуде
(Образац број 3) из конкурсне документације (који не представљају Изјаве дате под
кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај
понуђач, односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави доказе о
испуњености услова како су наведени у „Условима за учешће у поступку набавке, а у
складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
Рок плаћања:
У року до 45 дана од дана уредно поднетог захтева по испостављеним рачунима и
уредно поднетим захтевима и извештајима лица задуженог за праћење услуге.
Начин плаћања:
Понуђач је дужан да Наручиоцу доставља месечне извештаје о пружању услуге у
писменој форми, најкасније 5 дана по истеку месеца, а рачуни и захтеви за
трансфер новчаних средстава до сваког 5 у месецу за претходни месец.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи
од понуђача продужење рока важења понуде.
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може
мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима са урачунатим свим трошковима које
понуђач има у реализацији предметне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
1. Изабрани понуђач је дужан да достави у року од 5 дана од дана закључења
уговора, као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла:
сопствену бланко потписану и оверену меницу са меничним овлашћењем као
гаранцију за уредно испуњење свих својих уговорних обавеза и то у висини од 10%
од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од рока за
пружање услуге.
Сопствена бланка меница и менично овлашћење мора бити потписана од стране
одговорног лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа код пословних
банака.
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ
изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног
од пословне банке изабраног понуђача.
Понуђач истовремено са предајом сопствене бланко потписане и оверене менице са
меничним овлашћењима, предаје Наручиоцу и копију картона депонованих потписа
као и копију захтева за регистрацију меница овереног од стране пословне банке
понуђача.
Меница са меничним овлашћењем биће поднете на наплату уколико понуђач не
извршaва своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди
који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем
десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис
овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу
који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном
бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке
потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података
који нису означени на поменути начин.
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Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и
остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу:
Општина Инђија, Цара Душана бр. 1 22320 Инђија, електронске поште на e-mail
svjetlana.pavlovic@indjija.rs тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде.
Наручилац ће у року 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, објавити одговор
својој интернет страници и исти доставити подносиоцу захтева.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, НАБАВКА
13/2022.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 3 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да
мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
14. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о
отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104
Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују
чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који
преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања.
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку
отварања понуда у року од три дана од дана јавног отварања понуда.
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о
опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.
Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача.

33

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају
разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач
не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као
неприхватљиву.
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
18. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом набавком у
оквирном року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
Наручилац задржава право да обустави поступак набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком.
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о
обустави поступка набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке,
исту објавити на својој интернет страници.
19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
Ако поступак набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца,
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења,
под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да
их је навео у Обрасцу број 2 и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист
даваоца финансијског обезбеђења.
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана доношења одлуке.
Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о набавци,
Наручилац задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим
понуђачем.
21. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
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